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	الدرس الخامس والعشرون: لائے نَفْیِ جِنْس کا بَیان
	الدرس السادس والعشرون: اَفعالِ ناقِصَہ کا بَیان
	الدرس السابع والعشرون: مَا اورلَامُشابِہ بِلَیْسَ کابیان
	الدرس الثامن والعشرون: مفعول مطلق کا بیان
	الدرس التاسع والعشرون: مفعول بہ کا بیان
	الدرس الثلاثون: مفعول فیہ کا بیان
	الدرس الحادي والثلاثون: مفعول لہ اور مفعول معہ کا بیان
	الدرس الثاني والثلاثون: حال کا بیان
	الدرس الثالث والثلاثون: تمییز کا بیان 
	الدرس الرابع والثلاثون: مستثنیٰ کا بیان
	الدرس الخامس والثلاثون: فعل کی اَقسام اور اُس کے عمل کا بیان 
	الدرس السادس والثلاثون: توابع کابیان   (صفت)
	الدرس السابع والثلاثون: تاکید کا بیان 
	الدرس الثامن والثلاثون: مَعْطوفاورعَطْفِ بَیان
	الدرس التاسع والثلاثون: بَدَل کا بَیان
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